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  223-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  

 على يجب جالسا وصلى القيام يستطع لم ثم قائما الص,ة ا�مام ابتدأ وإذا متابعته، المأموم على يجب جالسا ا�مام صلى إذا -1

  أيضا متابعته المأموم

  الثانية الركعة في الھمزة وسورة ا>ولى الركعة في الزلزلة بسورة الشيخ ص,ة -2

  .العيد وكذا فيه يعيش الذي البلد غير آخر بلد مع يصوم أن لCنسان يجوز ھل -3

  الحاجات وقضاء الولد طلبا الولي لقبر النساء ذھاب حكم ما -4

  يفعل أماذا وللقمار القمار وفي القمار من ھو الذي الدين ھذا يسدد فھل تاب ثم القمار من واستدان القمار من كله ماله رجل -5

  كفارة عليه فھل شرعي بعذر مفطر فھو رمضان نھار في أھله وأتى بيته في وجلس مسافر وھو مريضا كان إنسان -6

  بالجماع وراضيين مقيمين كانا إذا الصائمين الزوجين على الكفارة توجب ھل -7

  ] أم اللفظ ھذا يجوز ھل"  الحاجات قاضي يا:" لفظ -8

  الجماعة ص,ة أفضلية بيان -9

 ] أم ليلة قيام لنا يكتب ھل البيت في التراويح ص,ة صلينا لو - 10
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .السالم عليكم :الشيخ 
  ؟ ... :السائل 
يف أغلب األحيان يف مرضيت األخرية ال أستطيع أن أتابع الصالة من قيام واآلن سأبتدئ الصالة قياًما،   :الشيخ 

الثانية قمتم معي، وإذا رأيتموين مل أستطع القيام وتابعت الصالة قعوًدا فواجبكم   فإذا رأيتموين قمت إىل الركعة
إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به فإذا كّبر فكّبروا وإذا ( : كما تعلمون االقتداء باإلمام لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

فاسجدوا، وإذا صلى قائًما فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد . ركع فاركعوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده

، اآلن إًذا عليكم متابعة اإلمام من قعوٍد  أو  قيام  )فصلوا قياًما، وإذا صلى قاعًدا فصلوا قعوًدا أجمعين 



قد  ...فهذه ذكرى  والذكرى تنفع املؤمنني .  )إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به ( مصداق قوله صلى اهللا عليه وسلم 
معي فكيف يكون قعودكم معي؟ يكون القعود على ما يتيسر ألحدكم إما أن يقعد   يرد سؤال إن اضطررمت للقعود

أخرى يسرتيح ا، وإياكم أن تفعلوا كما فعل قوم معاذ مبعاذ حني أمهم ..كما يقعد يف التشهد وإما أن يقعد
ة قائًما، فما ذات يوم فصلى م جالًسا ومد رجله إىل القبلة أو رجليه، وهذا الذي أفعله حينما أضطر للصال

شعر إال واجلماعة من خلفه كلهم مدوا أرجلهم إىل القبلة، بعد الصالة قال هلم ملاذا فعلتم هكذا؟ قالوا رأيناك 
 )إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به ( : أنا فعلت هذا ملرض، فيه تنبيه أن قوله صلى اهللا عليه وسلم : قال. فعلت ففعلنا

شأن الصالة أما مد الرجل هكذا فليست من يعين عبادا الصالة، فإمنا يُتبع ، إمنا هي يف األعمال اليت هي من 
  .هذه أيًضا ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني. اإلمام فيما كان من أعمال الصالة وال يتبعه يف أشياء أخرى

  
رز والسكر فبديل هذا إذا أُخذ األ. وشعريها..ما كان. أرز: اليت كانت معروفة  يف العامل فنحن هنا من قال..
  .ألنه يعترب قوت ضروري..من

  .نعم قوت ضروري  :السائل 
لكن أنت بتالحظ معي أنه الثمن، يعين متوسطوا احلال مبيحصلوه يف هذا الزمان . فيه هذه احلالة يرد  :الشيخ 

  .فكيف إذا  قّدمه للفقراء واملساكني؟ إًذا خيلى ما هو أهم منه
  يصوم مع جمتمع آخر غري اتمع احمليط فيه ؟هل يا أستاذ جيوز الواحد   :السائل 
  .ال، ال جيوز  :الشيخ 
  يعين بيصوم مع الناس اللي بيعش معهم، يف اتمع اللي بيعيش معهم ؟  :السائل 
، إىل آخر )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( هو األصل يف هذه املسألة قوله صلى اهللا عليه وسلم   :الشيخ 

ذا يعين أن يصوم املسلمون كلهم مجيًعا على رؤية بلد واحد وأنه ال تأثري يف الصيام احلديث املعروف، وه
  .الختالف األقاليم

  ؟..إًذا نشوف كيف املطالع واملطالع  :السائل 
قيد كانت توحيه ظروف املسلمني يومئٍذ، . "قيد املطالع " أو  "املطالع " هذا الذي نرده اآلن، كلمة    :الشيخ 

  .هم أن يعلموا ما يف الشرق وهم يف الغرب والعكس بالعكس حيث ال ميكن
  ما فيه اتصال يعين؟  :السائل 
  . .حنن بدنا نقطع لك شعرك علشان.أنت يا عبد الرمحن يا يل امسك يف أول، تزيد يف الطني بلة. أيوه  :الشيخ 



  .مشوكة..ال يا شيخ علشان  :السائل 
  . .ما يف األضحية..مشوكة  :الشيخ 

يا شيخ اهللا جيزيك خريا، وتعلمنا كتري فاحلق أحق أن يقال وإن شاء نقول احلق، من خالل حديث   :ل السائ
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تعلمناه من الشيخ أيًضا جزاه اهللا خري كما علمنا يعود العلم إىل أهله فاهللا جيزيك 

، فهذه )شبع بما لم يُعطى كالبس ثوبي زور  من ت( : خري علمنا من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .الدعوة من بعض إخواننا هو عليه باملال وإحنا عليه باجلهد، تعرف هذه املشاركة جائزة 

  .جزاكم اهللا خري مجيًعا  :الشيخ 
ة أن وخشي ))وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (( : واهللا تبارك وتعاىل قال  :السائل 

والباقي على أهل، فجزاكم اهللا خري وبارك اهللا ..حنمل مبا ال نفعل فنحن إن شاء اهللا علينا يعين شوية
فنقول أكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم . وتكون فتحة خري لنا مجيًعا للتعاون..فيكم،

  . .الصائمون
واحد، يومئٍذ مل يكونوا مستطيعني لتنفيذ هذا احلكم الشرعي  األصل أن يصوم املسلمون مجيًعا يف بلد  :الشيخ 

  .على أوسع مدى، اآلن وجدت يف الوسائل املعروفة لكن وجدت موانع مع األسف 
  .غري الدنيا... :السائل 
نعم، هذه املوانع اآلن أصبحت وهي يف ملك اإلنسان أن يصرفها، أصبحت يف حكم اختالف املطالع   :الشيخ 

ن يف ملكهم أن يصرفوها، لذلك وقع االختالف كنتيجة هلذا االختالف الغري مفروض عليهم إال من اليت مل يك
  .سبب ذنوم، وقع االختالف يف الصيام كما كان شأم يف قدمي الزمان

  .السالم عليكم   :السائل 
لوقت الذي نرضى ذاك ا حنن ال نرضى بطبيعة احلال على هذا التفرق يف ا. وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

وهذا كما نقول يف املسائل الفقهية أنه جيب التقارب . لتفرق، ألنه ليس يف ملكهم ويف استطاعتهم اخلالص مهم
  .والتفاهم يف حدود االستطاعة فما مل يستطاع ال ميكن ال يكلف اهللا نفًسا إال وسعها

شاهد، يعين ليس يف ملك األفراد وإمنا هو يف ملك اآلن يستطاع الصيام برؤية بلد واحد لكن هذا ليس فيه هنا ال
. الدول احلاكمة املسيطرة إذ األمر الواقع اآلن كما هو الشأن يف ذاك الزمان مع اختالف إيش؟ العلة والسبب

فينبغي حينئٍذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته، وذلك من باب دفع املفسدة الكربى بالصغرى، وذلك من باب دفع 
بالصغرى، ما هي الصغرى هنا وما هي الكربى؟ الصغرى أن كل دولة بتصوم لوحدها كما هو املفسدة الكربى 



  .أن الدولة الواحدة والشعب الواحد عم بيختلف عن بعضه البعض، هذا إيش؟ الكربى: الكربى. الواقع
اختالف حنن كنا ولذلك دفًعا للمفسدة الكربى بالصغرى يُقال ألهل البلد ال تصوموا مع بلد آخر، ألنه راح فيه 

يف منجى منه، حىت راح يطلع اخلالف يف البيت الواحد، كما يقع مثًال يف أمور البد منها بني سلفي وخلفي وإىل 
  .آخره هذا واقع

لكن هذا صام على السعودية والثاين أبوه مثًال صام مع البلد فهذا ما جيوز، ألنه الصيام الذي صامه مع السعودية 
  .و ضحت املسألة اآلن. ب من ورائه مفسدة كربىليس دليل مادام يرتت

  وما فيه خالف وال مفسدة وال شيء؟..نفرتض أنه مفيش مفسدة، وما أحد  :السائل 
لكن  ...فما الذي استفدته. ال تفرتض ألنه سنقول لك حسب ما عودنا علمنا نقول لك جيوز فرًضا  :الشيخ 

يف اليوم التاسع والعشرين هنا عيد هناك هو، كيف يعيد مع ذلك سيقع يف حيص بيص يف اية الشهر، مثًال 
هو؟ مع من يعيد؟ لذلك إمنا األعمال باخلواتيم فعليه أن يصوم مع أهل البلد، فإن كان هناك خطأ فالشعب ال 

 فهذا رأينا. حيمل وزر هذا اخلطأ، الذي حيمله اجلهة احلاكم األول أو نائبه اللي هو القاضي مثًال أو ما شابه ذلك
  .يف هذه
  ؟.. املطالع إال بالتفصيل اآلن ذكره يعين، يعين اختالف املطالع كان يا أستاذ يف ... :السائل 
  .هذا خطأ..أحيانًا ادل، جمادل بالباطل، أما الشخص ابتداًء حتكم  أنه ما  :الشيخ 
وال هو من أهل احلق،  احلق..أما إذا أنت عارف عندك فكرة عنه مسبًقا أن هذا الزملة ما هو من  :السائل 

  .السكوت أوىل
تأيت النساء . خنش يف األمر فيما بعد، أن هناك مقام يسمى باسم، زعموا سيدي قاضي احلاجات  :الشيخ 

  .إيه، وبرتوح حبلى..العواقر  ألجل احلبل، تركب عليه
  واهللا هذا ما خطر يل يف بال أبًدا يا أستاذ اهللا يصلح حالك؟  :السائل 
شى يف األمر فيما بعد أن هناك مقام يسمى باسم زعموا سيدي قاضي احلاجات، السادن الكبري خن  :الشيخ 

  .هو هذا شرط بيات ليلة والبد منها..أشاع بني النساء أنه
  ... :السائل 
يعين احلمد هللا، فالرجل يعين خيلو باملرأة ويظهر هلا بصورة أن امليت خرج من قربه، وهذا  ...ال ال  :الشيخ 
عقول النساء مع دجل هؤالء الرجال فكان يصدف أحيانًا فعًال تروح املرأة إيش؟ حبلى، لكن اإلشاعة  لضعف

  .فسبحان اهللا . بسبب إيش؟ الشيخ قاضي احلاجات، بينما هناك أمر طبيعي زنا وفاحشي



  
لدائن منه مال باملقمرة وهي مقمرة كلها مقمرة يعين ال يعطي ماًال صاحب املال إال للقمار، ا ... :السائل 

  للقمار مث هداه اهللا فهل يسدد املال الذي هو يعين من القمار وللقمار ويف القمار أما أنه ماذا يفعل ؟
  تقصد يف اجلاهلية جاهلية الشخص يعين ؟  :الشيخ 
  .نعم جاهلية الشخص أقصد نعم  :السائل 
  .خاصة يعين  :الشيخ 
  .نعم هذا ما أقصد  :السائل 
أنه جيب أنه يفي بالدين الذي عليه بغض النظر عن صفة الدين أو مال الدين الذي امتلكه ال شك   :الشيخ 

أدوا األمانات إلى (( الدائن وبغض النظر عن الباعث للمدين على استالمته، فيجب األداء على عموم أدلة 

  .و باملدين، عليه الوفاءوال يُنظر هنا إىل األمور العارضة سواء اليت ما كان يتعلق باملالك دائن أ ))أهلها 
ا يكون هو مثًال جالس يف هذه املقمرة وصاحب املقمرة ال   :السائل 

ّ
يا شيخنا هو صحيح هذا الكالم لكن مل

جيلس على الطاولة إال للقمار وهي املكان مفتوح للقمار وهم بيجلسوا للقمار، يعين هذا ما بيغّري شيء من 
  احلكم؟
نت تعرف كثري ما يقع املعارك يف أثناء املقامرة ألنه واحد صار مظلوم واآلخر ما بيغري شيء، ألنه أ  :الشيخ 

ظامل فيكون بينهم يصري الضرب وقتل إىل آخره فأيًضا عدم الوفاء يف احلق الذي استدانه يكون سبًبا آخر يف 
د اليت قد تنتج من وراء يالحظ املفاس: وثانًيا.يعين يُتبىن األصل: أوًال . إجياد مثل هذه املعارك واملفاسد جديدة

  .عدم القيام ذا األصل
  

طيب يا شيخ سؤال آخر وجزاك اهللا خريًا أحد اإلخوة بيسأل بيقول إنسان كان مريًضا أو كان مسافًرا   :السائل 
  يعين مفطر بعذر شرعي وأتى أهله يف ار رمضان فهل عليه كفارة ؟. وجلس يف بيته وأتى أهله

  .موأهله ما باهل  :الشيخ 
  . يعين قد يكونوا مسافرين معه يف  :السائل 
  !إيش فيها؟  :الشيخ 
  .ما عليه شيء  :السائل 
  .إيش الفرق بني اجلماع واألكل. ال  :الشيخ 



  .ما فيه فرق أبًدا  :السائل 
 يعين أنا كان قائم يف ذهين يا شيخي قضية الفقهاء ذكروها أنه حلرمة الشهر مش للصيام، الفرق مش  :الشيخ 

  .للصيام، الفرق أنه مش للصيام حلرمة الشهر حىت لو كان إنسان مفطر يعين ال جيوز له هذا حلرمة الشهر
حرمة الشهر ما أظن يقال يف هذا الصدد، يُقال فيما إذا كان اإلنسان مثًال كان مسافًرا مث حل مقيًما   :الشيخ 

أنت تفرتضها هو مسافر جيوز له أن يأكل، جيوز له أن هل يتابع إفطاره على اعتبار أنه كان مسافًرا؟ الصورة اليت 
  .ذاك ناحية هلا صور أخرى. يشرب فما الذي مينعه أن يتمتع حبالله

  .ولو كانت الزوجة صائمة  :السائل 
  .ليش سألتوا  :الشيخ 
  طيب هذه الصورة يا شيخنا حكمه حينئٍذ وحكمها، يعين ما احلكم لكليهما؟  :السائل 
  . .طبًعا حرام يعين فطرها، خبصوصاحلكم   :الشيخ 
  من ناحية الفطور عليه أو عليها؟  :السائل 
وإمنا خلصوصها هي، حينئٍذ هنا الكفارة كما نالحظ يف األحاديث الصحيحة  ...ليس خلصوصه   :الشيخ 

، وهنا كان أوجبها الشارع بالنسبة للمفطر وهو الزوج، وهنا طبًعا الظاهرة خمتلفة ذاك كان صائًما فأفطر وفّطر
  .مفطًرا وفّطر  فهل يبقى ذاك احلكم وينسحب أيًضا عليه أم خيتلف؟ املسألة حتتاج إىل دراسة وما عندي دراسة

  يعين هل توجب الكفارة، ُتوجب على الطرفني؟.  :السائل 
  يف أي صورة سؤالك؟  :الشيخ 
  .ال، رضا من الطرفني. اجلماع  :السائل 
  .رضا من الطرفني ... :الشيخ 
  .يف السفر وال يف العذر  :السائل 
  . يعين اثنني صائمني  :الشيخ 
  مقيمني؟.. :السائل 
هذه حتتاج إىل دراسة، والكفارة اليت جاءت يف األحاديث هي بالنسبة للزوج فلم يأت يف أي حديث   :الشيخ 

  .أنه على الزوجة كفارة، لكن حتتاج إىل دراسة احلقيقة
،  فهل هنا إذا التقى اخلتان باخلتان وهو صائم )قى الختان بالختان وجب الغسل إذا الت( يا شيخ   :السائل 
  . يعين ليس غايته اإلنزال اآلن، يعين مش اإلنزال..فأفطر؟



  .جامع ومل ينزل، أنزل ومل جيامع . هذه املسألة طرًدا وعكًسا  :الشيخ 
قالوا هو آخر . لوا يا شيخ يف ار رمضانقا..لكن ما..يف ار رمضان بدأت حىت:..قالوا يا شيخ.. :السائل 

  .فيك اهللا يعافيك: قال. النهار
  هذه اللفظة ال جتوز ؟. يا قاضي احلاجات: حينما سألك يا شيخ حينما يقول  :السائل 
  ...ألنه ليس من أمساء اهللا  :الشيخ 
ماعتني، ال شك أن مجاعة الدار قلت جيب املقابلة بني اجل. الدار، مجاعة الدار..مجاعة وإيش مسيتم ... :الشيخ 

ورمبا الكم أيًضا أفضل من مجاعة املسجد، واضح إىل هنا؟ هذه األفضلية نسبية،  ...ستكون من حيث الكيف 
يعين مثًال يف املسجد يقرأ القارئ لو فرضنا يف كل ركعة ثالثة آيات، يف مجاعة الدار أربعة آيات مثًال يعين هذه 

أن يكون سبًبا مفضًال جلماعة الدار على مجاعة املسجد ؟ أضرب اآلن مثال النسبة من التفاضل هل يصح 
معاكس، إمبارح مسعنا قراءة وما شاء اهللا يف اإلذاعة السعودية من املسجد النبوي فيما أخربين أحد أوالدي عّريت 

الركعة الواحدة استمرت . بالساعة وقراءة نادًرا ما أمسع من القراء املعروفني يف اإلذاعات مثلها تأثريًا يف القلو 
القراءة منه عشرة دقائق، ال شك أن مثل هذه القراءة تتفضل وتتميز بدون أي شك أو تردد هذه اجلماعة مجاعة 

واضح املقصود من الكالم؟ إًذا البد من دراسة . الدار اليت فيها النسبة املميزة من القراءة على اجلماعة يف املسجد
 هذه اجلماعة وتلك ملاذا؟ ألنه جيب، هذه األمور دائًما هي أمور اجتهادية، مزالق النسبة، نسبة املفاضلة بني

أقدام حقيقة، ليش؟ ألنه بده الفقيه جيتهد يف مورد النص، يعين بده يوقف العمل بالنص ألمر عارض فهذا حيتاج 
يئان يف موضوع احملافظة إىل نظر دقيق ودقيق جًدا حىت يربر له إيقاف النص هلذا األمر العارض، حنن عندنا ش

على مجاعة الفريضة وعلى مجاعة النافلة نافلة القيام، احملافظة على مجاعة الفريضة أمر ال حيتاج  إىل مناقشة ألنه 
فإًذا ال . قد استقر يف األذهان أذهان املسلمني املثقفني املخافة الشرعية الصحيحة من  قدمي الزمان أا واجبة

يف هذه قلنا ابتداًء . ستحب، شو هو األمر املستحب؟ أنه ال قراءة و، و، إىل آخرهجيوز ترك واجب ألمر م
  .ُيشرتط احملافظة على أداء مجاعة الفريضة يف املسجد

جتينا بقة مجاعة النافلة، فيه عندنا هنا شيئان الشيء األول ما جرى عليه عمل املسلمني قدميًا، أال وهو حرصهم 
القيام مع مجاعة املسلمني يف بيوت اهللا عز وجل علًما كما نعلم أيًضا مجيًعا أن األصل  على أداء هذه النافلة نافلة

يف النوافل أن ُتصلى يف البيوت، فخرجت هذه النافلة عن هذه القاعدة مما يلفت النظر أن هلا خصوصية، هذه 
الناحية العملية، مث  اخلصوصية هي اليت محلت املسلمني على حرصهم أن يصلوها مجاعة يف املساجد، هذا من

بسند صحيح مبعىن وهو قوله صلى  "السنن" يؤكد ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم  كما يف حديث أيب داود يف 



من صلى صالة العشاء في رمضان مع اإلمام ثم قام مع اإلمام حتى ينصرف اإلمام ُكتب ( : اهللا عليه وسلم 

  .)له قيام ليلة 
حينما نريد أن خنرج باجلماعة الثانية هنا، أعين باجلماعة الثانية مجاعة القيام على  ، اآلن)ُكتب له قيام ليلة ( 

اجلماعة مجاعة الفرض، اجلماعة الثانية هي مجاعة القيام حينما نريد أن خنرج باجلماعة الثانية هذه من املسجد إىل 
مث ": جًها لوجه أمام قوله عليه السالمدار من الدور ملميزات سبقت اإلشارة إىل بعضها آنًفا هنا بال شك وقفنا و 

كيف اخلالص من خمالفة هذا النص سيما إذا أدينا اجلماعة الثانية هذه يف   "قام مع اإلمام حىت ينصرف اإلمام
  الدور وليس مع اإلمام؟

ب يل يف البيت يكت..يا شيخ، أنه لو صلينا القيام يف البيت، أنا لوحدي صليت القيام..هنا فيه إشكال :السائل 
قيام ليلة مع أنه يف غري رمضان نصلي القيام احلمد هللا وحنسن الظن باهللا سبحانه وتعاىل ألنه يُكتب لنا فاحلديث 
ملاذا خصص رمضان حىت ينصرف اإلمام، لو فرضنا أين لو صليت لوحدي يف البيت ما صليت مع اإلمام القيام 

  صطلح إيش يُطلق عليه ؟وإال هذا زيادة من النيب يعين التوكيد أو ما أدري امل
، يا ترى حني تسأل هذا السؤال هل تعين أنه صلى الفريضة يف املسجد مث صلى قيام الليل، هذا .. :الشيخ 
  تعين؟

  .نعم   :السائل 
ال خيفى أن قيام الليل يعين أول ما يتبادر للذهن قيام . طيب، اآلن حنصر البحث يف القيام يف داره  :الشيخ 

  .ال: إىل آخره، فهل أنت تقصد هذا؟ اجلوابالليل من أوله 
  .نعم ال شك  :السائل 
ا بيقول للرسول. كله..هو كذلك،  :الشيخ 

ّ
  كتب له قيام ليلة ؟ يعين هذا وال إيه؟: لكن مل

  .يف الثلث األخري أو الثلث األول  :السائل 
ا  ...نيجي بعد نتمم حديثنا :الشيخ 

ّ
صلى الفرض مع اإلمام ورجع للبيت قام بداهة أن هذا السائل ما يعين أنه مل

الليل كله، هذا تبقينا على أنه ال يعين، ليش بيخوض يف دون ذلك؟ هل يعين أنه قام أكثر الليل؟ أظن أن اجلواب 
. هل يعين أنه قام ثلث الليل؟ قد والغالب ال أيًضا. ال: أيًضا ال، هل يعين أنه قام نصف الليل؟ أظن أن اجلواب

  .نصف ساعة، قام ساعة من الزمان، إىل آخره إًذا قامه ميكن
من صلى ( نرجع اآلن للحديث . إًذا هل نستطيع أن نقول كتب له قيام ليلة؟ تأخذ اجلواب اآلن حلالك كويس

،  فهمنا )صالة العشاء مع اإلمام ثم قام وصلى صالة قيام مع اإلمام حتى ينصرف اإلمام كتب له قيام ليلة 



  .ام ليلة على املرتبة األوىل اليت نفينها عن املصلي يف الدارقي  )قيام ليلة ( هنا 
: طيب، هنا سنقول ما صفة صالة قيام هذا اإلمتام بالتسلسل السابق، هل يعين أنه قام الليل كله؟ أيًضا اجلواب

ذلك، إًذا  إًذا دون. هل يعين أنه قام نصف الليل؟ اجلواب ال. هل يعين أنه قام أكثر الليل؟ أيًضا اجلواب ال. ال
فضيلة مشاركة اجلماعة يف املسجد هي اللي خولت أن يُعطى هلذه اجلماعة اليت صفتها اجلمع بني صالة العشاء 

  واضحة هي؟. وصالة القيام مع اجلماعة أن يكتب هلذه اجلماعة صالة قيام
مع إمامه ( : ديثوعمال  الفجر األربعة، وإيش معىن احل ...حممد املرعي، بكمل من الصالة، ... :السائل 

  ؟ )حتى فرغ قيام ليلة 
  .يسموها قسمني ... :الشيخ 
  ؟...فقسم بيكون مع مرعي وقسم  :السائل 
  .هو بيصلي مع أبو مالك يف القسم الثاين  :الشيخ 
  .أبو مرعي  :السائل 
، والقسم ال، هذا الذي تسأل عنه هل يُكتب له، هذا الذي ُيسأل عنه القسم األول صاله مع مرعي  :الشيخ 

  الثاين صاله مع أبو مالك؟
  .نعم   :السائل 
  .ما نقول يعين يقيًنا ...يُرجى  :الشيخ 
  .فاألفضل يظل مع أبو مالك يعين، يصلي األول  :السائل 
ال بل األفضل ما تقسم الصالة هكذا قسمني، فإما أن ُتصلى يف أول الليل كاملة وإما أن ُتصلى يف   :الشيخ 

  .حىت يصدق عليه احلديثآخر الليل كاملة 
أجتنب هذا الفعل وأصلي مع مسجد يقيمه كله اإلمام مع العشاء مع اجلماعة حىت أحصل على  ... :السائل 

  فضيلة احلديث وال أقطع قسمني مع مسجدي ؟
هذه مثل البحوث اللي عما نبحث فيها، صابر بت فيها بشيء، فهذا يعود إىل طمأنينة اإلنسان   :الشيخ 

  . .إن كان هنا أو هناك، ما فيه عندي جواب حاسم يف ...الفائدة من وشعوره ب
  . يا شيخنا  :السائل 
  .ما صار اآلذان.. :الشيخ 
  .أذن  :السائل 



  


